
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фовду та прибудинкових територій

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28,06 1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08,07.2010 №2456- VI, зі змінами та доповненнями);

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21,05.1997 №280/97 - ВР;

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26,08,1014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами 

та доповненнями;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 308,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду 195,00 тис гривень та

спеціального фонду- 113,00 тис гривень.

3. 0116011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Бурштинська міська рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0100000 Бурштинська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження                від 31.07.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



М.П.

100,000 готовність об"єкту відс. розрахунок 0,00 100,00

37,60

0 якості 0,00

0 середні витрати на проведення одного заходу тис.грн. розрахунок 0,00 37,60

3,00

0 ефективності 0,00

0 кількість проведених заходів (ремонт будинків) од. рішення сесії 0,00 3,00

0,00

0 затверджена сума згідно рішення сесії тис.грн. рішення сесії 195,00 113,00

01.08.2019

(Дата погодження)

УСЬОГО

Бурштинська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Петровська О.І

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова Джура Р.О.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0

308,00

0 продукту

затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1
Програма соціально економічного та культурного розвитку м. Бурштин на 2019рік

195,00 113,00 308,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього 195,00 113,00 308,00

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 обслуговування житлового фонду 195,00 113,00 308,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

195,00 113,00 308,00

1 2 3 4 5

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього


